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Penyerahan penghargaan kepada perwakilan pemenang Pimnas oleh Staf ahli Wakil Rektor III UM  
UM Sukses Gelar Wisuda ke-102 Secara Daring

Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM

alang. Universitas Negeri MMalang (UM) sukses gelar 
wisuda ke-102 secara daring 

(dalam jaringan) dan luring (luar 
jaringan) bagi perwakilan tiap fakultas 
pada Min�u (06/12). Wisuda tersebut 
disiarkan secara langsung dari Graha 
Cakrawala melalui aplikasi Zoom dan 
Youtube UM Channel. Terdapat 1.221  
wisudawan lulusan Diploma, Sarjana, 
Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan 
Pascasarjana. 
“Kami mengundang perwakilan tiap 
fakultas mengikuti wisuda secara luring 
di Graha Cakrawala UM kepada 18 
wisudawan yang berdomisili di Kota 
Malang. Hal ini dilakukan mengingat 
kondisi Covid-19 masih berada di titik 
yang menakutkan untuk mengundang 
wisudawan dari luar Kota Malang. Oleh 
karena itu, bagi wisudawan yang 
mengikuti wisuda melalui daring dan 
diwakilkan oleh beberapa wisudawan 

secara luring disini,” ujar Dr. Muarifin, 
selaku Wakil Rektor III UM.

 Pelaksanaan wisuda luring 
dilaksanakan dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang sangat ketat. 
Hal ini dapat dilihat dari pen�unaan 
masker, penjagaan jarak antar peserta 
dan undangan, mencuci tangan 
s ebelu m masuk ruangan,  dan 
pengecekan suhu. Wisuda daring ini 
diharapkan tetap memberikan kesan 

 Wisudawan yang mengikuti 
ke g i a t a n  s e c a r a  d a r i n g  t et a p 
memakai toga dan didampingi oleh 
keluarga serta wali dari kediaman 
masing-masing. UM menyediakan 
twibbon bagi para wisudawan yang 
i n g i n  m e m i l i k i  d o k u m e n t a s i 
m e n e r i m a  i j a z a h  d a r i  re k t o r. 
Sehin�a, hal tersebut diharapkan 
dapat men�anti momen wisuda 
yang biasanya dilaksanakan ketika 
wisuda luring.

“Kami sebenarnya juga menginginkan 
pelaksanaan wisuda luring seperti 
b i a s a n y a .  O l e h  k a r e n a n y a , 
pelaksanaan wisuda kami undur di 
akhir tahun 2020 dengan harapan 
Covid-19 ini telah selesai. Tetapi 
ternyata keadaan tidak memberikan 
kabar yang diharapkan, sehin�a 
terpaksa kita melaksanakan wisuda 
daring untuk keselamatan bersama,” 
jelas WR III UM.

yang baik bagi para wisudawan 
meskipun dilaksanakan secara virtual.

 D a l a m  w i s u d a  ke -1 0 2  i n i 
terdapat empat orang yang lulus 
dengan prestasi  terbaik bidang 
akademik dan satu orang lulusan 
terbaik bidang non akademik tingkat 
universitas, dimana kriteria lulus 
dengan IPK tertin�i dan lama studi 
tepat waktu. Pelaksanaan wisuda ini 
merupakan wisuda daring pertama 
UM.
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alang. Fakultas ME k o n o m i 
U n i v e r s i t a s 

Negeri Malang (FE UM) 
beker jasama dengan 
D h a r m a  W a n i t a 
Persatuan UM (DWP UM) 
m e m p e r s e m b a h k a n 
Seminar Dalam Jaringan 
(Sedaring) dengan tema 
“Kiprah Wanita Dalam 
Pembangunan Bangsa 
Melalui Indonesia Maju”. 
Kegiatan yang dilaksa-
nakan secara virtual pada 
Kamis (03/12) ini, diikuti 
oleh sekitar  600 orang 
peserta yang berasal dari 
d e l a p a n  f a k u l t a s , 
lembaga, dan unit-unit 
yang berada di UM. 
 
 

 Pelaksanaan sedaring ini, lanjut Dr. Puji Handayati, “dilatarbelakangi untuk memperingati hari ibu pada 22 
Desember 2020 ini, dimana banyak dari civitas Akademi yang ada di UM ini juga wanita sehin�a kita perlu 
mengangkat tema ini sebagai sebuah apresiasi terkait dengan kiprah mereka dalam mengisi pembangunan baik itu 
dari sisi akademik, ekonomi, maupun dari sosial” jelasnya.

 Dalam sambutannya, Rektor UM Prof. Rofi’uddin menyampaikan bahwa ketika berbicara mengenai kiprah 
wanita tentunya banyak sekali bahkan tak terhitung dilihat dari berbagai dimensi. “saya ucapkan terimakasih 
terkhususkan kepada ibu-ibu yang telah mengikuti dan berbagi dalam seminar kali ini, saya harap setelah ini bisa 
diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar energi yang kita keluarkan hari ini tidak sia-sia” ujarnya.
 Ditemui Internship Humas disela-sela kesibukannya memantau jalannya acara, Wakil Dekan II FE UM  Dr. Hj. Puji 
Handayati , S.E.Ak, M.M., CA, CMA menyampaikan  bahwa  sebenarnya wanita memiliki peran yang cukup tin�i di 
dalam pembangunan nasional. “Ini karena dilihat dari penduduk Indonesia saja jumlah wanita itu lebih tin�i 
dibandingkan pria sehin�a tidak menjadi sebuah keniscayaan bahwa sebenarnya peran wanita dalam pembangunan 
cukup besar” ujarnya.

 Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar Daring ini Ibu Retno Ciptowardoyo berharap bahwa kegiatan ini dapat 
memberikan apresiasi terkait dengan peran wanita khususnya akademika yang ada di Universitas Negeri Malang yang 
juga bila dilihat dari demografinya itu lebih besar jumlah wanita. “Tentunya sedaring ini juga menjadi momen untuk 
mengapresiasi itu dan memberikan semangat untuk bisa terus berkarya di dalam mengisi pembangunan ini untuk 
mencerdaskan dan kemandirian” tandasnya.

 Seminar daring ini, disiarkan langsung dari aula lantai 4 FE UM. Acara diawali dengan penampilan tarian adat 
tradisional, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan acara inti yaitu pemaparan materi seminar. Adapun 
pemateri dalam Seminar Daring ini adalah:1) Ibu Arumi Bachsin selaku Ketua Dekranasda Jawa Timur, 2) Ratih 
San�arwati (Ketua Komunitas Ibu Cerdas Indonesia), dan 3) Ibu Farida Rofiuddin (Ketua Dharma Wanita Persatuan 
UM).

Pengurus DWP UM dan Dekan Ekonomi berfoto bersama Ibu Ratih San�arwati   

Peringati Hari Ibu, FE dan DWP UM Gelar Seminar Daring

Pewarta: Arya Wahyu Pratama –Internship Humas UM
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Tsania Nur Diyana 

Inspirator Muda Lulusan Fisika UM Juarai MMQ Nasional
Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM

 Ketika diwawancarai pada 
S e n i n  ( 3 0 / 1 1 ) ,  Ts a n i a  t u r u t 
menjelaskan bahwa terdapat bebe-
rapa tips dan trik ketika mengikuti 
cabang MMQ. Dalam mengikuti MMQ, 
peserta harus melakukan persiapan 
sedini mungkin ketika tema makalah 
sudah ditentukan. Peserta juga harus 

amongan. Tsania Nur Diyana Lmerupakan pemudi inspiratif 
lulusan S2 Pendidikan Fisika 

Universitas Negeri Malang (UM) tahun 
2020.  Tsania  ser ing mengikut i 
berbagai event kepenulisan, baik 
dibidang riset, Karya Tulis Ilmiah (KTI), 
Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIA), 
maupun Musabaqah Makalah Al-
Qur’an (MMQ). Dunia kepenulisan 
s u d a h  d i g e l u t i  s e j a k  Ts a n i a 
menempuh S1 Pendidikan Fisika di 
UM. Baru-baru ini, Tsania berhasil 
mengharumkan Jawa Timur dan 
memperoleh Juara 1 MMQ pada MTQ 
Nasional ke-28 di Padang, Sumatera 
Barat.

banyak membaca referensi terkait 
t e m a  y a n g  a k a n  d i l o m b a k a n , 
membuat rancangan makalah, terus 
belajar, serta berlatih dan mengikuti 
segala pembinaan yang diadakan.
 Selain itu, hal yang paling utama 
adalah meluruskan niat sembari 
b e rd o a  m e m i n t a  m a u n a h  d a n 
kemudahan dari Allah serta meminta 
doa kepada guru, keluarga, dan 
teman-teman. Dalam berkompetisi, 
kesehatan juga harus diperhatikan 
supaya tetap fit sehin�a pikiran akan 
cemerlang, apalagi di tengah pandemi 
COVID-19.
 Dalam perjuangannya, gadis 
asal Lamongan ini memegang Mo�o 
“people with good hearts are the 
ultimate winners” yakni manusia 
dengan hati mulia adalah pemenang 
yang utama. “Saya yakin bahwa orang 
baik dan berhati mulia pasti diterima di 
l i n g k u n g a n  d a n  m e m i l i k i 
ketenteraman dalam hidupnya,” jelas 
Tsania. Saat melakukan sesuatu atau 

mengikuti yang berarti,” tambahnya. 
kompetisi apapun, maka menja-
laninya dengan keju ju ran dan 
i n t e g r i t a s  y a n g  t i n � i  a d a l a h 
pemenang yang sesun�uhnya. 
“Intinya melakukan apapun dengan 
cara yang baik, insyaAllah hasilnya 
juga akan baik. Hidup sekali, jadilah
 Tsania juga menyampaikan 
pesannya kepada generasi emas 
Indonesia bahwa selagi masih muda, 
energi masih utuh, fisik masih kuat, 
maka manfaatkan waktu sebaik 
mu ngk in  u ntuk  meningkatkan 
kompetensi diri, eksplorasi penga-
laman sebanyak mungkin,  ukir 
prestasi sebaik-baiknya. Namun, 
jangan lupa dengan tugas utama yakni 
beribadah, berbakti pada kedua 
orang tua, dan bersosial.
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a l a n g .  M a h a s i s w a MU n i v e r s i t a s  N e g e r i 
Malang (UM) kembali 

membawa pulang prestasi di 
Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an 
(LKTIQ) Musabaqah Ti lawati l 
Qur ’an  Mahas i swa Nas ional 
(MTQMN) di Universitas Lambung 
Mangkurat (ULM). Rount Maulero 
(FS)  dan Muhammad Sainul Fadlan 
(FIS) berhasil memperoleh Juara II 
LKTIQ MTQ pada Senin (30/11). 
Seleksi LKTIQ pada MTQM Nasional 
ULM ini terdiri atas dua tahap, yakni 
mengirimkan naskah dan video 
presentasi, kemudian dilanjutkan 
dengan final melalui presentasi 
karya 10 finalis dan penentuann 
juara.

  

 Rount menjelaskan bahwa 
persiapan yang dilakukan sangat 
matang,  pasalnya lomba in i 
merupakan ajang nasional yang 
diikuti oleh kurang lebih 200 
peserta se-Indonesia. Persiapan 
yang dilakukan pada umumnya se-

 

perti berlatih presentasi, mema-
tangkan naskah, dan konsultasi 
dengan dosen pembimbing. “Teknik 
juara tidak begitu spesial, karena 
prinsip saya adalah usaha dan doa, 
d u a  h a l  p e nt i n g  i t u l a h  ya n g 
membawa saya sampai detik ini”, 
ungkapnya. “Usaha yang sudah 
maksimal harus diiringi doa yang 
giat, dan setelah itu berpasrah atau 
Tawakkal dengan apa yang Allah 
a ka n  b e r i ka n .  Ya k i n ,  b a hw a 
keputusan Allah adalah yang paling 
baik untuk saya”, lanjutnya. 
 P a d a  M T Q M N  U L M  i n i , 
pihaknya mengambil pembahasan 
tentang ekonomi syariah yang 
dilatarbelakangi oleh kurangnya 
literasi masyarakat terkait ekonomi 
syariah. Alasan yang muncul dari 
problematika tersebut yakni istilah 
ekonomi yang masih sulit dan 
terkendalanya media sosialisasi. 
Produk yang dihasilkan dalam karya 
tersebut adalah pembuatan akun 
instagram yang berisi konten yang

 

bermanfaat  guna menambah 
literasi  ekonomi syariah.
 D i t e n g a h  p e r j u a n g a n 
m e nya b et  J u a ra  I I ,  t e rd a p a t 
beberapa kendala yang terjadi 
ketika pelaksanaan final. “Saat final, 
saya dilanda sakit perut yang 
membuat saya kesakitan, sampai 
saya harus tengkurap dilantai 
beberapa waktu sambil menunggu 
giliran presentasi. Dan akhir dari hal 
tersebut adalah takdir Allah yang 
s a n g a t  l u a r  b i a s a ,  s e h i n g g a 
membuat saya tidak hanya bahagia 
juga terharu mendapatkan prestasi 
ini,” jelas Rount.
 Tim Rount berharap semoga 
jejaknya bisa bermanfaat dan 
menginspirasi. Hal ini bukanlah hasil 
yang terbaik. “Bawa nama kampus 
UM tercinta ke tangga yang paling 
t inggi ,  insyaAl lah kelak akan 
dikenang dengan segala kebaikan. 
Aamiin Semangat!” pesannya.

Rount Maulero (FS) dan Muhammad Sainul Fadlan (FIS) berhasil memperoleh Juara II LKTIQ MTQ 
 

UM Sabet Juara II LKTIQ Nasional di ULM

Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM 
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 Dihubungi melalui wawancara via Whatsapp, mahasiswa yang akrab disapa Feny ini menceritakan kesuksesannya 
mewakili UM dalam Peksiminas XV 2020. “Pada bulan Oktober lalu saya melihat  pengumuman untuk seleksi Peksiminas 
UM dan saya tertarik mengikuti seleksinya secara virtual. Alhamdulillah saya dinyatakan lolos untuk mewakili UM di 
ajang PEKSIMINAS XV 2020 dengan tangkai lomba seriosa putri,” terangnya. “Saya mempersiapkan diri dengan berlatih 
olah vokal setiap hari bersama pelatih Mas Candra Mahardika, sampai pada saat proses take video pada 12 November 
2020 berlangsung. Saya mewakili UM di ajang PEKSIMINAS XV nih, jadi harus bisa menampilkan yang terbaik untuk 
mengharumkan nama kampus tercinta ini, tekad kuat inilah yang menjadi salah satu penyemangat saya untuk berusaha.

kualitas dan kemampuan praktis mahasiswa dalam bidang seni, baik seni suara, seni pertunjukan, seni sastra, maupun 
seni rupa. Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa mampu meningkatkan dan mengembangkana prestasi dan 
kreasi seninya untuk memperkaya budaya bangsa berdasarkan Bhineka Tun�al Ika.Pada malam Apresiasi dan 
Penghargaan Peksiminas XV 2020 29 November 2020 Mendikbud RI Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. 
menyampaikan rasa ban�anya terhadap pelaksanaan Peksiminas XV tahun 2020.

a lang .  Feny  I lmiah MWulandari Mahasiswa 
Jurusan Manajemen 

Universitas Negeri Malang (FE 
UM) membuat ban�a seluruh 
seluruh civitas akademik dengan 
menorehkan prestasinya sebagai 
Juara Harapan II Seriosa Putri 
pada Pekan Seni Mahasiswa 
Nasional (Peksiminas) XV tahun 
2 0 2 0 .  N a m a  U M  t e l a h 
diharumkannya dalam kancah 
perlombaan mahasiswa tingkat 
nasional ini. PEKSIMINAS sendiri 
merupakan  kegiatan  yang  
b e r k e s i n a m b u n g a n  g u n a 
m e m b e r i k a n  w a d a h  b a g i 
mahasiswa dalam meningkatkan 

Juara Harapan II Seriosa Putri, Feny Sukses Harumkan Nama UM di Peksiminas XV 2020  

Pewarta : Salsabila Indana Zulfa-Internship Humas UM

Proses pengumuman secara virtual

Selain itu, keinginan besar mengharumkan nama UM dalam kancah bergengsi 
tingkat nasional menjadi motivasi untuk memberikan yang terbaik,” jelas 
mahasiswa angkatan 2018 ini.
 Sementara itu Wakil Rektor III UM Dr. Mu’arifin, M.Pd. menyatakan bahwa 
prestasi UM dalam Peksiminas secara umum memang terjadi penurunan prestasi. 
“Penurunan prestasi dalam Peksiminas XV tahun 2020 ini terjadi karena memang 
kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan persiapan kita belum optimal. Dalam 
Peksiminas kita harus menyiapkan beberapa tangkai lomba yang banyak dan 
memang harus menghadirkan mahasiswa untuk direkam suaranya karena 
semuanya dilakukan secara daring. Kendala yang dihadapi adalah belum semua 
mahas iswa k i ta  mau datang ke  kampus u ntuk d i rekam dan la in 
sebagainya,”ujarnya. “Setelah ini kita akan coba kumpulkan semua tim 
pengembang yang berkaitan dengan Peksiminas untuk mencari strategi 
bagaimana menghadapi event peksiminas untuk tahun-tahun berikutnya. Kita 
belum optimal dikarenakan persiapannya memang belum optimal dan kendala 
daring ini juga sangat men�an�u,”tegasnya.

Peraih penghargaan Peksiminas XV, Feny Ilmiah Wulandari   
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  Menurut Nadiem, sudah saatnya perguruan tin�i menciptakan terobosan dan inovasi guna mendukung 
Indonesia melakukan lompatan kemajuan yang signifikan. "Besar harapan saya generasi muda tak berhenti untuk 
berinovasi. Bagi para finalis KMHE 2020 untuk tidak mudah berpuas diri, tetaplah semangat berkarya dan 
berkontribusi bagi negeri," kata Nadiem.
 Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor III UM Dr. Mu’arifin, M.Pd. menyayangkan bahwa terdapat 
penurunan prestasi UM pada KMHE tahun 2020. “Mengenai prestasi UM dalam Kontes Mobil Hemat Energi secara 
umum memang terjadi penurunan prestasi, hal ini diakibatkan karena persiapan kontengen yang kurang maksimal 
akibat pandemi Covid-19,” tegasnya.
 Terdapat kendala teknis yang banyak dalam mempersiapkan kompetisi pada tahun 2020. Namun, Mu’arifin 
menjelaskan bahwa hal tersebut akan menjadi refleksi diri UM pada tahun yang akan datang. “Dengan prestasi yang 
kurang men�embirakan ini, tahun depan harus segera diperbaiki dan dievaluasi. Harapannya agar prestasi 
kedepannya lebih baik lagi khususnya dalam kondisi daring seperti saat ini. Kita cari strategi baru lagi,” jelasnya. Beliau  
juga menjelaskan bahwa situasi daring memaksa kita untuk melakukan kopetisi dengan keterbatasan sarana dan 
keadaan. Namun, tentunya tim pengembang, dosen pendamping, dan mahasiswa telah bekerja keras dalam 
mempersiapkan KMHE pada situasi perdana seperti pandemi ini. 
 Strategi yang menjadi evaluasi saat ini adalah harus mengoptimalkan program studi yang relevan dengan 
kompetisi. Selain itu, sudah saatnya ormawa harus menunjukkan kontribusi yang signifikan dengan ikut andil dalam 
mempersiapkan delegasi.

 KMHE dengan tema “Energi untuk 
N e g e r i ”  i n i  d i m a k s u d k a n  u n t u k 
mendorong kreativitas dan inovasi 
mahasiswa di dunia otomotif, serta 
membangun so� skill di era Revolusi 
Industri 4.0. Pada penutupan KMHE 
2020, Nadiem Anwar Makarim, B.A., 
M.B.A. selaku Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia memberikan 
apresias i  yang besar  dan ban�a 
terhadap generasi Indonesia. “Saya 
ban�a atas prestasi para peserta yang 
telah menciptakan inovasi dalam rangka 
penghematan energi. Masa pandemi 
yang penuh tantangan ini harus menjadi 
laboratorium inovasi," ucap Nadiem.

alang. Delegasi Universitas MNegeri Malang (UM) berhasil 
memperoleh tiga prestai pada 

Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) 2020 
yang diaksanakan oleh Pusat Prestasi 
Nasional, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia. Ketika 
penutupan KMHE pada Min�u (30/11), 
delegasi UM sukses memperoleh Juara 2 
Kategori ICE dan Transmisi, Juara 3 
Kategori Desain Kendaraan, dan Juara 3 
Kategori ICE dan Transmisi.

Poster ucapan selamat kepada Tim Semeru di Sosial Media     
Tim Semeru Bawa Tiga Kategori Prestasi di KMHE 

Pewarta: Siti Nuradilla – Internship Humas UM
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alang. Pembangu-Mnan kedua gedung 
megah yang terle-

tak di sebelah kiri Graha 
Rektorat  sedianya akan 
digunakan sebagai Gedung 
K u l i a h  B e r s a m a  (G K B) . 
Gedung tersebut merupakan 
p r o y e k  4 - i n -1  I s l a m i c 
Development Bank (IsDB) 
dengan UM yang akan men-
jadi salah satu Ikon UM 
sebagai kampus rujukan 
bidang inovas i  pembe -
lajaran. Selasa (07/12) Rektor 
UM Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, 
M. Pd didampingi Wakil 
Rektor IV UM Prof. Ibrahim 
Bafadhal, M. Pd, tim IsDB, 
d a n  P T.  P e m b a n g u n a n 
Perumahan (PT PP) melaku-
kan peninjauan terhadap 
proyek tersebut.

Rektor UM Tinjau Pembangunan Fasilitas Baru Penunjang Perkuliahan

Pewarta : Arya Wahyu Pratama – Internship Humas UM 

Rektor UM dan Wakil Rektor IV mencoba fasilitas di GKB UM     

 Kunjungan diawali ke asrama putra dengan kapasitas 160 orang dengan prioritas mahasiswa internasional. 
Setelah itu, dilanjutkan mengunjungi lokasi pembanguan Sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  yang berada di 
sebelah barat stadion UM. Dan Kunjungan berikutnya yaitu ke Gedung Kuliah Bersama (GKB) dengan dana IsDB.

 Gedung Kuliah Bersama ini, lanjut Prof. Rofi’uddin, terdiri dari dua gedung yang memiliki tipikal sama dengan 9 

 Dalam kunjungan tersebut,  Rektor UM Prof. Rofi’uddin berharap proyek pembangunan GKB dapat memenuhi 
target waktu yang sudah ditentukan dan dapat dipakai pada semester genap tahun depan. “Namun ada beberapa 
insfrastruktur di luar yang masih kurang, seperti lahan kosong di depan yang masih berupa tanah itu, rencananya di 
paving dengan men�unakan an�aran tahun depan untuk tempat parkir mobil dan sepeda motor " jelasnya.

lantai. Gedung ini menempati area lahan UM 
yang luasnya kurang lebih 39.640 m2 dengan luas 
lantai untuk kedua gedung tersebut sebesar 
44.917 m2.
 “Pen�unaan 9 lantai untuk masing-
masing gedung tersebut diantaranya adalah 
lantai 1 gedung 1 dan 2 digunakan untuk area 
parkir mobil dan laboratorium. Sedangkan untuk 
lantai 3-7 digunakan untuk ruang kelas, ruang 
seminar, ruang baca, ruang dosen, perpustakaan, 
dan common space area. Selanjutnya untuk 
lantai 8-9 digunakan untuk ruang auditorium, 
ruang serbaguna, ruang seminar, ruang testing 
center, dan laboratorium Bahasa,” Jelas Ibu Dina. Rektor UM saat meninjau pembangunan Sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)     
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8 Warta Desember

 Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D merupakan salah satu an�ota baru yang berasal dari Universitas Negeri Malang 
(UM). Dosen Sastra In�ris ini diangkat menjadi an�ota baru ALMI untuk bidang keilmuan Ilmu Budaya. “Saya awalnya 
lebih familiar dengan AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang merupakan asosiasi ilmuwan yang sangat 
berpengaruh di Indonesia. Saya mengenal ALMI karena ada seorang rekan akademisi yang menjadi an�ota ALMI. Saya 
tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan dinominasikan atau bahkan diterima menjadi salah satu 
an�otanya. Akhirnya pada bulan Oktober 2020, saya dihubungi oleh salah satu an�ota ALMI untuk dinominasikan 
menjadi an�ota. Saya diminta CV dan kelengkapan lainnya hin�a akhirnya masuk seleksi. Alhamdulillah awal 
Desember ini saya mendapatkan informasi bahwa telah terpilih menjadi an�ota. Saya bersama 15 orang an�ota yang 
baru dilantik pada Sidang Paripurna ALMI.” ujar Evi saat ditanya awal-mula mengenal ALMI. Wanita pekerja keras ini 
juga berharap dengan diangkatnya menjadi an�ota baru ALMI, ia bisa berkontribusi untuk kemajuan   ilmu dan budaya 
ilmu dan budaya keilmuan yang baik di Indonesia.

diversitas etnik dan kultural, perkembangan ekonomi yang cepat, megabiodiversitas dan perubahan iklim, perubahan 
ekologi, masyarakat agrikultur, berkurangnya sumber bahan bakar fosil, wilayah cincin api (ring of fire), dan maritime 
continent. “Sains dan teknologi mutlak dibutuhkan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut”, ujar Prof. 
Sangkot Marzuki.

 Selain Prof. Satryo, Sidang Paripurna juga dihadiri Prof. 
Sangkot Marzuki yang merupakan ketua AIPI periode 2008-2018 
sekaligus pelopor pendiri ALMI. Dalam sambutannya, Prof. 
Sangkot menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia 
kedepannya. Yaitu demokrasi yang masih dalam pembelajaran, 

alang. Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Mmemiliki misi untuk mendorong peran Ilmuwan muda 
dalam memajukan ilmu pengetahuan dan budaya ilmiah 

un�ul di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan daya saing 
bangsa. Dalam rangka melanjutkan estafet kepemimpinannya, 
ALMI sebagai organisasi ilmuwan muda terkemuka Indonesia 
dengan resmi mengangkat badan kerja ALMI periode 2020-2022 
dan 15 an�ota baru dalam Sidang Paripurna yang diadakan secara 
daring pada tan�al 12-13 Desember 2020.  Sidang Paripurna ALMI 
2020 diihadiri oleh Ketua AIPI, Prof. Satryo Soemantri 
Brodjonegoro yang menyampaikan harapannya agar kehadiran 
an�ota baru dalam ALMI dapat memperluas keberagaman ilmu 
dan semakin memperdalam interdisiplinaritas di ALMI.

Dosen UM Diangkat Sebagai Ilmuan Baru ALMI  

Pewarta: Muhammad Zaid Al Khair – Internship Humas UM

Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D Ilmuan Baru ALMI    
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